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EDITORIAL

∆εκέµβριος 2010 - Ιανουάριος 2011

Aπορίες στο πνεύµα των Χριστουγέννων

Θ Ε Μ Α Τ Α

6

Χιονοδροµικό στα Τζουµέρκα
Όνειρο χειµερινής νυκτός;
του Πέτρου Ι. Μπούγια

Π

6

ως µπορεί να ζήσει ένας Έλληνας πολίτης µε 700 ευρώ;
Γιατί οι φορολογικοί νόµοι δεν εφαρµόζονται για τους µεγαλοφοροδιαφυγάδες;

Γιατί δεν µπήκε φυλακή έστω και ένας από εκείνους που αποδεδειγµένα
λεηλάτησαν το δηµόσιο χρήµα;
Θα πληρώσει κανένας για το σκάνδαλο της SIEMENS, του Βατοπεδίου,
των Οµολόγων;
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Το αλλόκοτο µυστήριο
της ζωής
Είµαστε µόνοι;
του Ντίνου Γιώτη

Γιατί τα golden boys των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εξακολουθούν να
ενδηµούν στον κρατικό λειµώνα;
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Γιατί αν και χρωστάµε λιγότερα από άλλες χώρες, δανειζόµαστε µε υψηλότερο επιτόκιο;
Γιατί παρά τα µέτρα το δηµόσιο έλειµµα ανεβαίνει;
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Γιατί παρά τα µέτρα το δηµόσιο χρέος ανεβαίνει;

Ο Γιάννης Παπαλέξης

∆εν θα µπορούσε η κυβέρνηση να βάλει τάξη στο κράτος χωρίς να υπο-

µιλάει στον Ντίνο Γιώτη
για τα σχέδια του στο ∆ήµο

γράψει το Μνηµόνιο;

11

Γιατί σήµερα εµφανίζονται ως σωτήρες όλοι εκείνοι που τις προηγούµενες
δεκαετίες οδήγησαν τη χώρα στο σηµερινό αδιέξοδο;
Γιατί οι γριές πουτάνες της Ευρώπης δεν υπερασπίζονται το οικοδόµηµα

18

της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μιχάλης Σπέγγος

Έχει σχέδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση ή µήπως το όραµα της πολιτικής ένωσης

Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

αποµακρύνεται ολοένα και περισσότερο;

18

Γιατί τελικά προσφύγαµε στο ∆ΝΤ, όταν και ο ίδιος πρωθυπουργός δήλωνε ότι αυτό θα ήταν ολέθριο για τη χώρα;

Σ Τ Η Λ Ε Σ

Αν τα φάγαµε όλοι µαζί, τότε γιατί πληρώνουµε µόνο εµείς το λογαριασµό;
Υπάρχει ο Άη-Βασίλης;

3. Aντίλογος
12. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη

12

A

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης
ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Κώστας Κατσουλάρης, Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης, Αντίλογος

14. Μουσική
Από τον Ευθύµιο Σακκά

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Πέτρος Ι. Μπούγιας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press,

16. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας

17. Gadgets

Μηνιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. Eπιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή ή απόδοση µέρους
ή ολόκληρου του περιεχόµενου της έκδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, εφόσον αναφέρεται απαραίτητα η πηγή.

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

www.artapress.gr

17

e-mail: artapress@yahoo.gr

ΦΩΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ντίνος Γιώτης
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας φαίνεται πως έχει ανοίξει την
όρεξη σε κάποιους που ορέγονται υδροηλεκτρικά και κέρδη στα Θεοδώριανα. Ο σύλλογος των ΟΡΕΙΝΩΝ καταγγέλει ότι κύκλοι κατασκευαστικής εταιρείας, που δώδεκα χρόνια τώρα πασχίζει για τη φραγµατοποίηση και σωλήνωση των ποταµιών των Θεοδωριάνων και την εγκατάσταση δύο ακόµη υδροηλεκτρικών εργοστασίων, προσπαθούν µε «γκεµπελικές» πρακτικές και διαρροή συκοφαντιών, να πλήξουν το αρραγές µέτωπο κατοίκων και φορέων και να διαβάλουν το σύλλογο. Οι "Ορεινοί"
δηλώνουν κατηγορηµατικά ότι ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζεται µαζί µε την Κοινότητα και τους φορείς των Θεοδωριάνων και ότι το νέο οργανωµένο σχέδιο της εταιρείας και της γνωστής
σε όλους µας ελάχιστης «µειοψηφίας» που συµπράττει µαζί της, δεν θα
περάσει ούτε και τώρα. A

CASOUS BELLI για την ∆Ω∆ΩΝΗ
"Πανηπειρωτικό κτηνοτροφικό κίνηµα" από
συνεταιριστές, παραγωγούς αλλά και κτηνίατρους, γεωπόνους
και εργαζόµενους στη
"∆ωδώνη"αναπτύσσεται µετά το πράσινο
φως για την πώληση
της κερδοφόρας γαλακτοβιοµηχανίας που
έδωσε η κυβέρνηση στην Αγροτική Τράπεζα, η οποία κατέχει το 68% της
εταιρείας. Στην συνάντηση που έγινε την Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου στα
Λιθαρίτσια συγκεντρώθηκαν πάνω από 400 άτοµα, µεταξύ αυτών βουλευτές και δήµαρχοι καθώς και ο διευθύνων σύµβουλος της «∆ωδώνης» Λευτέρης Κόντος και ο πρόεδρός της ∆ηµήτρης Παλαιοθόδωρος.Η "∆ωδώνη"
ιδρύθηκε το 1963 από κτηνοτρόφους-συνεταιριστές και σήµερα αγοράζει
καθηµερινά περίπου 48.000 τόνους αιγοπρόβειο γάλα και 25.000 τόνους
αγελαδινό από όλη την Ήπειρο, ενώ εξάγει σε 32 χώρες.Η εταιρεία δίνει
δουλειά και εξασφαλίζει εισόδηµα σε χιλιάδες Ηπειρώτες και επόµενο
είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για πώληση να συναντήσει τις σφοδρές
αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, των τοπικών φορέων και των Ηπειρωτών
πολιτικών. Για αιτία πολέµου είχε µιλήσει ο αντιπροέδρος της Βουλής
Βαγγέλης Αργύρης, όταν ο υφυπουργός Οικονοµικών Φίλιππος Σαχινίδης
τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος η ΑΤΕ να διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της µια γαλακτοβιοµηχανία. Από τη µεριά του ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριµάνης δήλωσε ότι η ∆ωδώνη είναι ηπειρώτικη και
ότι πρέπει να µείνει στους Ηπειρώτες κτηνοτρόφους. A

∆ΙΑΒΑΖΩ 5 χρόνια
Το περιοδικό ∆ιαβάζω γιορτάζει τα
πέντε χρόνια του, της νέας περιόδου,
µε ένα χριστουγεννιάτικο τεύχος αφιερωµένο σε βιβλιοπροτάσεις για τις
γιορτές. Οι συντάκτες του περιοδικού
διάβασαν και προτείνουν στους αναγνώστες 200 τίτλους από την πρόσφατη εκδοτική παραγωγή του φθινοπώρου – χειµώνα 2010, που επιχειρούν
να καλύψουν όλα τα αναγνωστικά γούστα (ελληνική και ξένη πεζογραφία,
ποίηση, αστυνοµικά µυθιστορήµατα,
µελέτες και δοκίµια, ιστορία, πολιτική,
µαρτυρίες, βιογραφίες, επιστήµες, παιδικά και εφηβικά βιβλία). Ακόµα στο
ίδιο τεύχος (Νο 513) φιλοξενούνται συνεντεύξεις των Αργύρη Χιόνη και
Λώρης Κέζα, ένα ανέκδοτο ποίηµα του Τίτου Πατρίκιου και κριτικές παρουσιάσεις. A

A
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Η ΑRΤΑ PRESS
σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα
και ∆ηµιουργικό το 2011
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Αυξάνονται οι αντιδράσεις από τους Ηπειρώτες παραγωγούς για την
πώληση της γαλακτοβιοµηχανίας "∆Ω∆ΩΝΗ". Προβλέπω, αγαπητό
µου πνεύµα, να οδηγούµεθα από το Τea Party των Αµερικανών στο
Milk Party των Ηπειρωτών.
"Να µείνει στα χέρια µας" απαιτούν για τη ∆Ω∆ΩΝΗ άπαντες: συνεταιριστές, κτηνοτρόφοι, παραγωγοί, εργαζόµενοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι, αλλά εκείνο που φοβούµαι, αγαπητό µου πνεύµα, είναι να µην
τούς µείνει στα χέρια!
Με πάνω από 25% ανεργία στην 'Αρτα, επόµενο ήταν να την επισκεφθεί ο ∆ρ. Θάνος Ασκητής, σκεπτόµενος ότι οι Αρτινοί θα έχουν
άφθονο χρόνο για να επιδίδονται στο σεξ.
Πληροφορούµαι αγαπητό µου ότι άγνωστοι σφραγίζουν µε ηλεκτροκόλληση τις πόρτες του 1ου ΕΠΑΛ Άρτας, που τελεί υπό κατάληψη
τις τελευταίες εβδοµάδες. Έτσι που καµία γνώση να µην µπορεί να
µπει. Αστυνοµία και Εισαγγελία καλούν το υπουργείο Παιδείας να
βρει λύση. Σαν και αυτές που βρίσκει κατά καιρούς για την Παιδεία.
Στο µεταξύ σπουδαστές του ΤΕΙ Ηπείρου από τα τµήµατα της Ηγουµενίτσας µετέβησαν στην έδρα του ΤΕΙ στην Άρτα και δεν επέτρεψαν να διεξαχθεί η προγραµµατισµένη συνέλευση, επειδή ο πρόεδρος του Ιδρύµατος κ. Γκίκας πρότεινε τη µετακίνηση δύο τµηµάτων
από το νοµό Θεσπρωτίας.
Ο οποίος πρόεδρος τώρα διαπιστώνει ότι " η δηµιουργία Σχολών και
τµηµάτων στο ΤΕΙ Ηπείρου, υπήρξε αποσπασµατική, κατακερµατισµένη και χωρίς σαφή προγραµµατισµό και ακαδηµαϊκούς στόχους"

Εγκαινιάστηκε στις 13 ∆εκεµβρίου η ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Γιάννης
Μόραλης» από το ∆ήµαρχο Αρταίων και πρόεδρο του ∆.Σ. της Πινακοθήκης Παναγιώτη Οικονοµίδη. Τα εγκαίνα έγιναν µέσα σε κλίµα συγκίνησης εξαιτίας και της απουσίας του µεγάλου Αρτινού ζωγράφου που
έδωσε το όνοµά του στην Πινακοθήκη. «Με τα εγκαίνια της Πινακοθήκης µας ολοκληρώνεται ένας δηµιουργικός κύκλος της απερχόµενης
∆ηµοτικής Αρχής και εµένα προσωπικά» ανέφερε ο κ. Οικονοµίδης .
Η Πινακοθήκη ξεκίνησε τη λειτουργία της µε την έκθεση «Αιγαίο-Λαύριο- Μοναστηράκι» του αρτινού ζωγράφου Απόστολου Τσιρογιάννη.
Παράλληλα η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρίαοι «Φίλοι της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης Άρτας», µε έδρα την Αθήνα, ένας εθελοντικός φορέας µε
κύριο αντικείµενο και στόχο την προαγωγή των εικαστικών τεχνών
στην Άρτα. προσφέρει, για αρχή, πίνακες που διαθέτουν τα µέλη της
στην Πινακοθήκη. A

Είναι ακριβώς µια από τις λύσεις που εφευρίσκει κατά καιρούς και
επιβραβεύει το υπουργείο Παιδείας, αγαπητό µου πνεύµα: της ήσσονος προσπάθειας και της τοπικής "ανάπτυξης".
Καλά τον συντάξαµε, καλά ψηφίσαµε, ήρθε η ώρα και να τον µάθουµε αγαπητό µου πνεύµα και εννοώ τον "Καλλικράτη", ο οποίος χρειάζεται αρκετές διευκρινήσεις εξ ου και τα φροντιστήρια στους "πρωτοετείς" συµβούλους.
Ερώτηση µε θέµα τις συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων µεταναστών στη
χώρα µας διαβάζω ότι καταθέτουν διάφοροι βουλευτές στη Βουλή,
αγαπητό µου πνεύµα, αλλά πολύ φοβούµαι ότι την ίδια ερώτηση,
πολύ σύντοµα θα καταθέτουν για τις συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων
Ελλήνων στην στη χώρα τους.
Μία βροχή θα µας έσωζε, αλλά αυτή µας έπνιξε αγαπητό µου πνεύµα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
H Ε.Φ.Ε. Πρέβεζας ξεκίνησε σεµινάρια φωτογραφίας για τα µέλη και
τους
φίλους της. Τα
σεµινάρια πραγµατοποιούνται κάθε ∆ευτέρα
στις 8µ.µ. στο κάστρο
του Αγίου Ανδρέα. Το
πρόγραµµα των σεµιναρίων διατίθεται στις
συναντήσεις της ∆ευτέρας. Ενδεικτικά για το
µήνα ∆εκέµβριο γίνονται
µαθήµατα για την ιστορία
φωτο: Bαγγέλης Γιωτόπουλος, µέλος ΕΦΕΠ
της φωτογραφίας, την
σύνθεση και την εξέλιξη
της φωτογραφικής βιοµηχανίας στην Γερµανία. Η Ε.Φ.Ε. Πρέβεζας ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο
2007, ως παράρτηµα της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας που δραστηροπιοείται από το 1952 στο χώρο της φωτογραφίας.
Για περισσότερεςπληροφορίες: www.efeprevezas.gr
e-mail: efeprevezasgr@gmail.com A

Αντίλογος

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΤA

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

FLOCAFE

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

LOUNGE
CAFE MAXIM

LIBRARY
LOUNGE BAR

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

ΑΡΤΙΝOΝ

AU BAR

PREVERE CAFE

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

ROSSONERO CAFE

EL MUNDO CAFE

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

cine ΠΑΛΛΑΣ

ZUKERO

ΚΤΕΛ

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ
ΚΤΕΛ

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τ.Ε.Ι.

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

ΓΙΟΛ∆ΑΣΗΣ-∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
CAFE DA LU
ΑΡΤΑΣ (ΓΑΒΡΙΑ)
CAFE COTTON PLUS
Τ.Ε.Ι.

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
IN TIME CAFE

CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
5 ARTA PRESS
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Eικόνα 2. Άποψη Χιονοδροµικού Κέντρου από την κορυφή

Ãπ√¡√¢ƒ√ªπ∫√
™∆∞ ∆∑√Àª∂ƒ∫∞
ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·;

Του Πέτρου Ι. Μπούγια*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Το ξαναζωντάνεµα της περιοχής των Τζουµέρκων
αποτελεί διακαή πόθο για τους κατοίκους της περιοχής,
αλλά και για τους ετεροδηµότες που επισκέπτονται
τη γενέτειρά τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Ένα από τα αναπτυξιακά έργα, που ξεκίνησε να συζητείται
πριν από το 1990, όταν εκπονήθηκε και η πρώτη µελέτη
χιονόπτωσης για την περιοχή των Τζουµέρκων,
είναι η δηµιουργία χιονοδροµικού κέντρου.
Υπάρχουν σήµερα οι προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί
ένα τέτοιο έργο και τι συνέπειες θα έχει η δηµιουργία του,
τόσο σε τοπική κλίµακα όσο
και για την ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων.
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Η προτεινόµενη θέση για την χωροθέτηση του χιονοδροµικού κέντρου είναι
στη θέση «Λιβάδι» στο Σταυρό Θεοδώριανων. Η θέση επιλέγεται µε βάση τα
εξής κριτήρια: Σύµφωνα µε το ΣΧΟΟΑΠ η περιοχή εντάσσεται στην ζώνη 3,
η οποία επιτρέπει τη δηµιουργία χιονοδροµικού κέντρου. Σύµφωνα µε τη
µελέτη «Συνθήκες χιονιού και χιονοκαλύµµατος στα Θεοδώριανα και τους
Μελισσουργούς του Νοµού Άρτας» (Α.Π.Θ-Εργαστήριο ∆ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων, 1990), οι παράµετροι κρίνονται πολύ ικανοποιητικοί τόσο για
την άσκηση, όσο και για τη διάρκεια της σεζόν χιονοδροµίας στην εν λόγω
περιοχή. Η υπάρχουσα υποδοµή (το lift και το σαλέ) µειώνουν το κόστος της
προτεινόµενης επένδυσης και έχουν δηµιουργήσει ήδη µια τάση επισκεψιµότητας για χιονοδροµία στην περιοχή. Το γεγονός ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας
της γης όπου προτείνεται να υλοποιηθεί η επένδυση βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου στην κοινότητα Θεοδώριανων καθιστά ευκολότερη την επιτάχυνση των
διαδικασιών και την αποφυγή «σκοπέλων» ιδιωτικών συµφερόντων. Η φυσική πραγµατικότητα της εν λόγω γεωγραφικής θέσης επιτρέπει την κατασκευή του χιονοδροµικού κέντρου µε τη µικρότερη (σχεδόν µηδαµινή) περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα φιλικό περιβαλλοντικά χιονοδροµικό κέντρο, αφού πρόκειται να υλοποιηθεί χωρίς να κοπεί ούτε ένα δέντρο.
Επίσης το σηµείο αυτό δεν αποτελεί πέρασµα για ζώα ώστε η κατασκευή να
επιφέρει ενδεχόµενη οικολογική ανισορροπία. Η προτεινόµενη γεωγραφική
θέση χωροθέτησης που αν συνδεθεί µε τους οδικούς άξονες της Εγνατίας
και Ιονίας οδού, δίνει τη µελλοντική δυνατότητα να αποτελέσει το χιονοδροµικό κέντρο πόλο έλξης για ένα µεγάλο πληθυσµιακό τµήµα του Βορειοδυτικού χώρου (εικόνα 2).
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ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Η έκταση στην οποία προτείνεται να δηµιουργηθεί το χιονοδροµικό
κέντρο είναι 16.000 τετραγωνικά µέτρα. Ο προτεινόµενος χώρος για
πίστα χιονοδροµίας είναι 5.000 m2. Θα χρειαστεί να στηθούν 6-8 πυλώνες για τη δηµιουργία του lift. Απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή ράµπας
10 x 8 m σύνδεσης της πίστας µε το διερχόµενο αγροτικό δρόµο. Είναι
προφανές ότι το ανάγλυφο στην περιοχή χωροθέτησης (όπως φαίνεται
και από την εικόνα 36), δίνει την δυνατότητα για επέκταση των πιστών
του χιονοδροµικού σε µεγαλύτερα ύψη και πλάτη. Η είσοδος του χιονοδροµικού κέντρου βρίσκεται επάνω στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που
συνδέει τα Θεοδώριανα µε το Αθαµάνιο και το Βουργαρέλι. Οι επισκέπτες µε την είσοδό τους θα έχουν τη δυνατότητα να σταθµεύσουν τα
αυτοκίνητά τους σε χώρο στάθµευσης 3 στρεµµάτων. Περιµετρικά προτείνεται η διάνοιξη χωµάτινου δρόµου πλάτους 8µ. που θα παρέχει τη
δυνατότητα διέλευσης οχηµάτων για την ασφάλεια του χιονοδροµικού.
Σε µικρή απόσταση από το ήδη υφιστάµενο σαλέ προτείνεται η δηµιουργία ενός νέου βιοκλιµατικού σαλέ 300 m2, µε σκοπό να διαχωριστούν οι χρήσεις τους. Ακριβώς µπροστά από το προτεινόµενο σαλέ
προτείνεται η δηµιουργία χειµερινού παιδικού πάρκου συνολικής έκτασης 800 m2, ώστε να έχουν ανοιχτό οπτικό πεδίο οι γονείς των παιδιών.
∆εδοµένου ότι ο προσδοκώµενος στόχος του έργου είναι η λειτουργία
των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, γίνεται πρόβλεψη χωροθέτησης για δραστηριότητες που θα λαµβάνουν χώρα και σε
περιόδους που δεν θα ασκείται χιονοδροµία.
Κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών προτείνεται η µεταφορά αλόγων
για να δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν µαθήµατα
ιππασίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Τις εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων για τη δηµιουργία του χώρου
στάθµευσης 3.000 m2, της διάνοιξης του περιµετρικά χωµάτινου δρόµου πλάτους 8m και τη δηµιουργίας πίστας χιονοδροµίας προτείνεται
να αναλάβει η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου
• Για τη δηµιουργία του χειµερινού παιδικού πάρκου συνολικής έκτασης
800 m2 το κόστος είναι 97.000
• Το κόστος για την εκµετάλλευση κατά τη θερινή περίοδο είναι 67.000
• Για την εγκατάσταση συρόµενου αναβατήρα το κόστος είναι
800.000
• Για την εγκατάσταση τείχους αναρρίχησης για τη µεταφορά αλόγων
για
εκµάθηση ιππασίας το εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται στα 12.000
• Για κατασκευή ράµπας 10 x 8 m το κόστος είναι 6000
Συνολικό κόστος υλοποίησης: 982.210
• Τα έξοδα της επένδυσης για κάθε έτος λειτουργιάς εκτιµώνται σε
101.000 (κόστος συντήρησης 8.000( /έτος), κόστος ασφάλισης
2.000( /έτος), κόστος εργασίας 91.000( /έτος)
• Τα έσοδα εκτιµώνται ότι θα είναι της τάξης των 230.000 /έτος
Αναλυτικά: για τη χειµερινή περίοδο 150.000 /έτος (µε παραδοχή 100
ηµερών λειτουργίας µε µέσο όρο επισκεπτών 50 και µέση δαπάνη/επισκέπτη 30 ) και για τη θερινή περίοδο 80.000 /έτος (µε παραδοχή 200
ηµερών λειτουργίας µε µέσο όρο επισκεπτών 20 και µέση δαπάνη/επισκέπτη 20 ).

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
• Θα συµβάλλει στην βιωσιµότητα των τουριστικών µονάδων της περιοχής
• Θα αναδείξει και θα ενισχύσει και άλλα ήδη τουρισµού στην περιοχή(θρησκευτικός, περιηγητικός τουρισµός)
• Θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας-καινοτοµίας
• Θα αποτελέσει αφετηρία για την παράλληλη ανάπτυξη ορεινών
εναλλακτικών δραστηριοτήτων (mountain bike, rafting)
• Θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (5 νέων µόνιµων θέσεων
εργασίας στις εγκαταστάσεις του Χ.Κ).
• Θα επισπεύσει χρονικά την κατασκευή των µεγάλων έργων (σύνδεση µε Εγνατία οδό).
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ Εικόνα 1: Συσχετισµός θέσης χιονοδροµικού στη Β∆ Ελλάδα
µε τα ήδη υφιστάµενα Χ.Κ
ΠΑΝΩ Eικόνα 3: Άποψη Χιονοδροµικού Κέντρου από την βάση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αξιολογώντας την επένδυση για περίοδο µελέτης 15 ετών, καταλήγουµε
στο ότι το προτεινόµενο χιονοδροµικό κέντρο που θα λειτουργεί και ως
εναλλακτικό πάρκο δραστηριοτήτων και τους θερινούς µήνες, µε δεδοµένες τις αρχικές παραδοχές και µε περιθώριο µιας απόκλισης της τάξης του
15%, είναι οικονοµικά βιώσιµο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι
είναι ένα αναπτυξιακό έργο µικρής κλίµακας µε χαµηλό προϋπολογισµό
κόστους υλοποίησης. Με δεδοµένη και την οικονοµική κρίση που πλήττει
την Ελλάδα, είναι από τα λίγα, ίσως, αναπτυξιακά έργα που θα µπορούσαν
άµεσα να δροµολογηθούν προς υλοποίηση. Τέλος, αν κατά τη διάρκεια της
δεκαπενταετίας που µελετήσαµε επιτευχθεί η οδική σύνδεση του χιονοδροµικού κέντρου µε τους άξονες της Εγνατίας ή της Ιόνιας οδού, η επένδυση θα είναι αποδοτικότερη και πολύ περισσότερο προσοδοφόρα.
Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για τη δηµιουργία χιονοδροµικού κέντρου στην εν λόγω περιοχή. Η συγκεκριµένη µελέτη - πρόταση
για τη δηµιουργία ενός χιονοδροµικού κέντρου στα Θεοδώριανα που θα
λειτουργεί όλο το χρόνο, µε σχετικά χαµηλό κόστος υλοποίησης, αποτελεί ένα εφικτό στόχο και µάλιστα χρονικά άµεσα υλοποιήσιµο. Μήπως το
χιονοδροµικό κέντρο στα Τζουµέρκα δεν απέχει και πολύ από µύθος να
γίνει σύντοµα πραγµατικότητα;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ιδέα για την εκπόνηση µελέτης « Τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική ανάλυση λειτουργίας χιονοδροµικού κέντρου στα Τζουµέρκα » ανήκε στον
Μελισσουργιώτη κ. ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο, Καθηγητή Ε.Μ.Π της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών, ενώ µεγάλη ήταν η συνεισφορά της Ηλιάνας Μπακόλα, Πολιτικού Μηχανικού που δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στην Άρτα. A

*Ο Πέτρος Μπούγιας είναι Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ)
Msc Περιβάλλον & ανάπτυξη των ορεινών περιοχών (Ε.Μ.Π)
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Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός παράξενου βακτηρίου, στο DNA του οποίου περιλαµβάνεται το δηλητηριώδες αρσενικό,
αλλάζει δραµατικά όσα ξέραµε µέχρι σήµερα για τη ζωή

Του Ντίνου Γιώτη

Χιλιάδες χρόνια τώρα στεκόµαστε κάτω απο το σκοτεινό πέπλο του ουρανού, προσπαθώντας να διαβάσουµε απαντήσεις πίσω απο το µακρινό φως
των αστεριών.
Από τη στιγµή που χάσαµε το προνόµιο να είµαστε το κέντρο του Σύµπαντος και νιώσαµε το δέος της ασηµαντότητάς µας συνειδητοποιήσαµε την
πιθανότητα να µην είµαστε µόνοι.Το ελπίζαµε αλλα φοβόµασταν να το
παραδεχτούµε, το ξέραµε αλλα δεν είχαµε τις αποδείξεις να βεβαιωθούµε.
Η πρόσφατη εντυπωσιακή ανακάλυψη του αλλόκοτου βακτηρίου, στο
DNA του οποίου περιλαµβάνεται το δηλητηριώδες αρσενικό, αλλάζει δραµατικά όσα ξέραµε µέχρι σήµερα για τη ζωή.
Μέχρι πρόσφατα, οι βιολόγοι θεωρούσαν απαραίτητη την ύπαρξη έξι στοιχείων για την ύπαρξη ζωής: άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου, οξυγόνου, φώσφορου και θείου.
Όµως, σύµφωνα µε τη µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Science , η ανακάλυψη από επιστήµονες του κέντρου
αστροβιολογίας της NASA ,του συγκεκριµένου βακτηρίου
στη λίµνη Μόνο της Καλιφόρνιας δείχνει ότι οι έρευνες για
εξωγήινες µορφές ζωής δεν πρέπει να περιορίζονται σε
πλανήτες που θα µπορούσαν να φιλοξενήσουν οργανισµούς µε τη δική µας νουκλεϊκή σύνθεση. Ακόµη και σε
αντίξοες συνθήκες, όπως το ηφαιστειακό περιβάλλον των
νερών της λίµνης στην Καλιφόρνια, όπου αφθονεί το θεωρούµενο ως δηλητήριο στοιχείο του αρσενικού, µπορεί να φιλοξενηθεί ζωή. Υπό αυτήν την έννοια, οι έρευνες για βιώσιµους εξωπλανήτες (δηλαδή πλανήτες εκτός του ηλιακού µας συστήµατος) θα πρέπει να
εκτείνονται και πέρα από τη λεγόµενη «κατοικήσιµη ζώνη», δηλαδή την
απόσταση από το άστρο τους που θεωρείται ιδανική για να φιλοξενήσει
οργανισµούς βασισµένους στον άνθρακα και το άζωτο.
Τι έδειξε λοιπόν η ανακάλυψη αυτή; Ο,τι ψάχνουµε για το κλειδί της ζωής
σε ορατά σηµεία, όπως ο µεθυσµένος ψάχνει τα κλειδιά του σπιτιού του
κάτω από το φως της λάµπας.
Μόλις πριν από λίγα χρόνια, µια αντίστοιχη ανακάλυψη απολιθωµάτων
µικροοργανισµών σε έναν µετεωρίτη που µας ήρθε απο τον Άρη, αποτέλεσε την πρώτη ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη ζωής, έστω και µε µορφή
πρωτόγονων βακτηρίων, πέρα από τον πλανήτη µας.
Οι ερευνητές είδαν µέσα στον βάρους 2 κιλών µετεωρίτη, µε την βοήθεια
του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου, σφαιρικά και κυλινδρικά σχήµατα, διαµέτρου όσο το 1/100 της τρίχας, παρόµοια µε αυτά που έχουν δηµιουργηθεί
απο πανάρχαια βακτήρια στα πετρώµατα της Γής. Η ανακάλυψη αυτή
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ήταν ένα µήνυµα στο “µπουκάλι” του ΑLH84001, το όνοµα που έδωσαν οι
επιστήµονες στον µετεωρίτη. Αν υπήρξε κάποτε ζωή στον γειτονικό µας
πλανήτη, έστω και µε την µορφή ενός βακτηρίου, τότε µπορεί να υπήρξε
και να υπάρχει οπουδήποτε αλλού στο Σύµπαν.
Η έννοια “ζωή” δεν ταυτίζεται απαραιτήτως µε την έννοια
“νοηµοσύνη”. Αυτή αποτελεί την κορύφωση της έµβριας εξέλιξης, τουλάχιστον όπως την γνωρίζουµε στη Γη. Ωστόσο ζωή µπορεί να ξεπηδήσει µόνο
σε ορισµένες περιοχές του και κάτω απο ορισµένες συνθήκες. Μια τέτοια
περιοχή είναι και η δική µας γειτονιά. Γύρω απο τον Ήλιο περιφέρεται ένας
µικρός πλανήτης µε απέραντες θάλασσες και πυκνά δάση που σφύζουν
απο ζωή, µε εκατοµµύρια ζωικά και φυτικά είδη να ανταγωνίζονται και να
συµβιώνουν στο παιχνίδι της ζωής, µε τον κυρίαρχο κάτοικό του να δηµιουργεί και να καταστρέφει, να ερωτεύεται και να σκοτώνει, να γράφει ποιήµατα και να φτιάχνει βόµβες, να γεννιέται και να πεθαίνει, χωρίς να καταφέρνει να δώσει απάντηση στην υπαρξιακή
του αγωνία. Ο ήλιος µας δεν είναι παρά ένα κοινό και µάλλον
όχι εντυπωσιακό άστρο απο τα 100 δισεκατοµµύρια που
υπάρχουν στον Γαλαξία µας, ένας από τα δισεκατοµµύρια
που υπάρχουν στο Σύµπαν. Τόση σπατάλη ύλης για µια
τέτοια φαντασµαγορική δηµιουργία , σε ένα ατέλειωτο ταξίδι που κρατάει 15 δισεκατοµµύρια χρόνια τουλάχιστον, µόνο
και µόνο για να υπάρξει ζωή στο τρίτο βράχο, όπως κοιτάµε
απο τον Ήλιο;
Μάλλον εξαιρετικά απίθανο και τροµακτικά παράλογο µοιάζει.
Ακόµα και ο Θεός δεν θα έµπαινε σε τέτοιο κόπο για να δει, τελικά, το
κορυφαίο - υποτίθεται- δηµιούργηµά Του να αλληλοσφάζεται πάνω στην Γή
εδώ και κάµποσες χιλιετίες.
Αλλού µπορεί να υπάρχουν κόσµοι που και η πιο αχαλίνωτη φαντασία αδυνατεί να τους συλλάβει.
Η πρόσφατη ανακάλυψη του “εξωγήινου” βακτηρίου µας εξορίζει απο τον
Παράδεισο της µοναδικότητας, οδηγώντας µας στο δρόµο προς την
γνώση, που δεν θα αφορά µόνο σε µικροοργανισµούς, αλλά ενδεχοµένως
σε νοήµονα ζωή. Η ανακάλυψη, και πόσο µάλλον η επικοινωνία µε έναν
τετοιο εξωγήινο πολιτισµό ειναι βέβαιο οτι θα προκαλέσει ένα τεράστιο
πολιτισµικό σόκ στην ανθρωπότητα. Φιλοσοφικές δοξασίες θα αποδειχτούν
σκόνη στον άνεµο. Κοινωνικά συστήµατα και θρησκευτικά δόγµατα που
υπάρχουν επι αιώνες θα καταρεύσουν σαν χάρτινος πύργος. Ο άνθρωπος
θα µοιάζει να έχει δαγκώσει το Μήλο της Γνώσης για δεύτερη φορά. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Ποιό θα είναι το πρώτο θέµα του πρώτου δηµοτικού συµβουλίου που θα
συζητήσετε;
Παρ’ όλο που δεν έχουµε ακόµη πλήρη ενηµέρωση για τις εκκρεµότητες
των πρώην ∆ήµων, εκτιµώ ότι τα θέµατα του πρώτου δηµοτικού Συµβουλίου
θα είναι πολλά και σηµαντικά: από της έναρξη της ενοποιητικής λειτουργίας των υπηρεσιών του νέου ∆ήµου µέχρι τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αποτιµώντας το εκλογικό αποτέλεσµα, ποιο εκτιµάτε ότι ήταν το καθοριστικό στοιχείο της εκλογής σας;
Θεωρώ ότι το Πρόγραµµά µας και η καθαρότητα των θέσεων, όπως εκφράστηκε στις επαφές µας µε τους δηµότες σε συνδυασµό µε το άφθαρτο
υψηλού επιστηµονικού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό έκανε τη διαφορά
µε τους άλλους συνδυασµούς.
Ποιές είναι οι προτεραιότητες σας στο δήµο για το 2011;
α) ενοποίηση της λειτουργικής δοµής των υπηρεσιών του νέου ∆ήµου
β) η εξυπηρέτηση των δηµοτών και των επιχειρηµατιών χωρίς ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις
γ) η αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας µε κορυφαίο
την καθαριότητα
δ) η εξασφάλιση πόρων από κάθε είδους πηγή για να βάλουµε τις βάσεις
για ανάπτυξη του ∆ήµου, όρο απαραίτητο για τη βιωσιµότητά του
ε) είσοδο του ∆ήµου στη νέα τεχνολογική εποχή µε την ανάδειξή του σε
ψηφιακό ∆ήµο.
Τί θα πείτε στην απερχόµενη δηµοτική αρχή κατά την τελετή παράδοσης;
Αφού τους ευχαριστήσω για το θετικό έργο που µας παραδίδουν, θα τους
διαβεβαιώσω ότι θα αξιοποιήσουµε τις υπάρχουσες υποδοµές και θα επεκτείνουµε τα επιτεύγµατά τους.
Τί λέτε στους συντρόφους που δεν σας υποστήριξαν στις εκλογές;
Να έρθουν τώρα µαζί µας µε τις απόψεις τους και τη δηµιουργική κριτική
τους και να συµβάλουν στην καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Στον τοµέα του πολιτισµού έχετε κατά νου κάτι ιδιαίτερο;
Παραχώρηση της χρήσης του Κάστρου, ανάδειξη των πολιτιστικών µνηµείων, µελέτη αξιοποίησης και ανάδειξης της πλατείας «Ψαροπλιά», λειτουργία του Τουριστικού Περιπτέρου, ανάδειξη του ιστορικού Γεφυριού
της Άρτας.
Ποιός είναι ο µεγαλύτερος φόβος σας αυτόν τον καιρό;
Η δυσκολία υλοποίησης του Προγράµµατός µας λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Ποιά είναι η µεγαλύτερη επιθυµία σας αυτόν τον καιρό;
Η επιτυχία µου στα υψηλά καθήκοντα που µου ανέθεσαν οι αρτινοί. Έχω
πλήρη επίγνωση των ευθυνών που επωµίζοµαι εγώ και οι συνεργάτες µου,
αλλά είµαι αποφασισµένος µε σκληρή δουλειά και αξιοποίηση όλων των
δυνατοτήτων, ανθρώπινων και υλικών πόρων να δροµολογήσω τη δια µόρφωση ενός ∆ήµου πρότυπου και στη λειτουργία και στην ανάπτυξη. A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÈÌ¤ÓÂÈ
∂ÈÏÔÁ¤˜ ·ﬁ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜
ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜
Καθώς το 2010 οδεύει προς το τέλος του, θα διεκδικεί σίγουρα, µε µοναδικό αντίπαλο το
2011, τον τίτλο της χειρότερης χρονιάς από τη Μεταπολίτευση και µετά. Η οικονοµική κρίση
βαθαίνει, αποκτώντας διαστάσεις που κανείς δεν φανταζόταν ένα χρόνο πριν (κι αν τις
φανταζόταν, πάντως δεν το έλεγε). Η µισθωτή εργασία µετατρέπεται σταδιακά σε ουτοπία,
και κάθε θέση που χάνεται είναι αµφίβολο αν θα αντικατασταθεί από άλλη µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα που θα βγει κάποτε από αυτή την πολύπλευρη κρίση (όταν µε το καλό
συµβεί αυτό, πάντως όχι σύντοµα) δεν θα είναι αυτό που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. Ας είµαστε όµως ξεκάθαροι και ειλικρινείς µε τον εαυτό µας: Η χώρα που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα
ήταν «ελντοράντο» µονάχα για τους δηµόσιους υπάλληλους, τους αετονύχηδες, τους αεριτζήδες, κι όσους σχετίζονταν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο µε το δηµόσιο. Βέβαια, από τα
χρήµατα που κινούσαν όλοι αυτοί, την «έβγαζαν» –συχνά όχι άσχηµα– πολλοί ακόµη: µαγαζάτορες, έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ, µια κι ως γνωστόν το εύκολο χρήµα εύκολα ξοδεύεται. Η µνήµη βέβαια είναι κοντή και επιλεκτική, ειδικά όταν θίγεται βιαίως και όχι
πάντοτε µε δίκαιο τρόπο η µέχρι πρότινος ευηµερία σου. Νηστεία και προσευχή, λοιπόν, για
τους πιστούς, νηστεία και αναστοχασµός, για εµάς τους υπόλοιπους.
Όλα αυτά τα προβλήµατα, βέβαια, θίγονται σε βάθος στα σηµαντικότερα βιβλία ελληνικής
πεζογραφίας εδώ και χρόνια, µια και η λογοτεχνία προηγείται τις εποχής της, κι εξακολουθούν να είναι, πότε ευθέως και πότε συγκαλυµµένα, ο βασικός τροφοδότης της. Πάρτε, για
παράδειγµα, το τελευταίο βιβλίο της Μάρως ∆ούκα «Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ» (εκδ. Πατάκης), µε θέµα την προσπάθεια µιας σηµερινής νέας κοπέλας να κατανοήσει τι συνέβη µε το
τέλος της ναζιστικής κατοχής στην πόλη της τα Χανιά, και γιατί εκεί οι κατακτητές παρέµειναν, σε συνεννόηση µε τους νικητές Βρετανούς, για µερικούς µήνες ακόµη. Πώς αυτά τα
γεγονότα, διαπλοκές τοπικών συµφερόντων και ιστορικών συµβιβασµών, πολιτικών καταναγκασµών και κοινωνικών εγκληµάτων, µε το αίσθηµα του αδικαίωτου που φόρτισαν πολλούς
ανθρώπους, παράγουν αποτελέσµατα µέχρι και σήµερα. Πρόκειται για το δεύτερο µέρος µιας
τριλογίας που ξεκίνησε έξι χρόνια πριν µε το «Αθώοι και φταίχτες», κι έχει ως πρόσχηµα τα
παιχνίδια της Ιστορίας στο νησί της Κρήτης, στην πραγµατικότητα όµως µιλάει για το πώς
βιώνεται η ιστορία από γενιά σε γενιά, για τις αποκρύψεις, τις αποσιωπήσεις που επιστρέφουν δεκαετίες αργότερα, συχνά βιαίως.
Σε πιο υπαρξιακό καµβά, η Ευγενία Φακίνου επιχειρεί στο νέο της µυθιστόρηµα «Οδυσσέας
και Μπλουζ» (Καστανιώτης) να φέρει κοντά δυο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, που
τίποτε δεν φαίνεται να τους ενώνει. Έναν αποµονωµένο συγγραφέα, που αδυνατεί να τελειώσει το δεύτερο βιβλίο του, και την επιµελήτριά του. Ψέµατα, προσχήµατα, συνθέτουν µια
σειρά από κινήσεις στη µεταξύ τους σκακιέρα, κι ενώ γύρω τους οι µικρόψυχοι και σκοτεινοί
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άνθρωποι του χωριού στο οποίο «κρύβεται» εκείνος ετοιµάζονται µε το πρώτο στραβοπάτηµα να τους κατασπαράξουν. Έρωτας, αγάπη, συνύπαρξη, είναι τα στοιχήµατα µεταξύ ώριµων
ανθρώπων που γνωρίζουν τη δυσκολία να βρεις κοινό δρόµο µε
τον άλλον.
Η Ιωάννα Καρυστιάνη, η τρίτη «κυρία» της ελληνικής πεζογραφίας που εξέδωσε αυτή τη σεζόν βιβλίο, φορτώνει στα «Σακιά»
της (εκδ. Καστανιώτη) όλο το άχθος της µεταπολίτευσης,
ψηλαφώντας κι αυτή τις πληγές της βαθύτερης κρίσης που
ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Η ηρωίδα της Βιβή Χολέβα
είναι µια γυναίκα που προσπαθεί να υπερβεί την καταγωγή και
την οικονοµική της τάξη, καθηλώνεται προσωρινά από µια αθέλητη εγκυµοσύνη, καταφέρνοντας στο τέλος να βρει τον δρόµο
της µέσα στις αξίες της αναδυόµενης µικροαστικής τάξης της
Αθήνας.
Η οικονοµική κρίση, η τρόικα, οι µισθοί που περικόπτονται, οι
Αθηναίοι που βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, είναι το καύσιµο που κινεί και το τελευταίο βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη µε
τον εύγλωττο τίτλο «Ληξιπρόθεσµα δάνεια» (εκδ. Γαβριηλίδης).
Ένας δολοφόνος (ή τροµοκρατική οργάνωση;) που αποκεφαλίζει, κυριολεκτικά, τραπεζίτες προβληµατίζει τον αστυνόµο
Χαρίτο, αλλά και τους προϊστάµενούς του, υπηρεσιακούς και
πολιτικούς. Γραµµένο σε πρώτο πρόσωπο, σε ενεστώτα, µε
γραφή απλή και αφήγηση γραµµική, το µυθιστόρηµα του Μάρκαρη δεν διαφηµίζει τη µαστοριά του, αν και διαθέτει µπόλικη:
Κλασικό page turner, µε δεκάδες εύστοχες παρατηρήσεις, καλή
ατµόσφαιρα, ενδιαφέρουσα κατάληξη. Ζοφερό θέµα, ορισµένες
ακόµη πιο ζοφερές παραδοχές, σ’ ένα καλά στηµένο µυθιστόρηµα, από το οποίο δεν λείπουν κάποιες αστοχίες στην επιµέλεια.
Σε συγγραφική φόρµα, µετά από χρόνια, ο Νίκος Θέµελης (έχοντας αφήσει τον Κέδρο για το πιο «σφριγηλό» οικονοµικά
Μεταίχµιο), εκδίδει ένα σπονδυλωτό µυθιστόρηµα µε τον τίτλο
«Η συµφωνία των ονείρων» (εκδ. Μεταίχµιο) µιλώντας και πάλι
για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και τα φαντάσµατά της. Από
την Κατοχή µέχρι τις αρχές του 90, κάθε νουβέλα αναλαµβάνει
να εικονοποιήσει µια επιµέρους εκδοχή της νεοελληνικής τραγωδίας. Από την εκδικητική και στενοκέφαλη ηρωίδα της πρώτης ιστορίας, µέχρι την αναζήτηση, πάλι µέσω της εκδίκησης,
δικαίωσης στην τέταρτη και τελευταία, διαγράφεται η εικόνα
µιας χώρας που επιχειρεί, όχι µε ιδιαίτερη επιτυχία, το πέρασµά
της από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη.
Η νεότερη Αµάντα Μιχαλοπούλου τα βλέπει όλα αυτά από
κάποια απόσταση, µε την ανάλογη ψυχραιµία, και ίσως µε
µεγαλύτερο βάθος. Ζώντας τα τελευταία χρόνια στη Γερµανία,
έγραψε ένα βιβλίο για το νόστο, την πατρίδα που χάνεται, τη
σηµασία του να επιστρέφεις και τι σηµαίνει να νιώθεις παντού
σαν τον σπίτι σου ή και παντού ξένος. Με το «Πώς να κρυφτείς»

((εκδ. Καστανιώτης) επιβεβαιώνει ότι είναι µια από τις πιο ενδιαφέρουσες και επεξεργασµένες «φωνές» της νεότερης ελληνικής πεζογραφίας.
Σε εντελώς άλλο «γήπεδο» παίζει ο πρωτοεµφανιζόµενος
Ευάγγελος Μαυρουδής, ο οποίος σε ώριµη ηλικία εξέδωσε
πέρυσι το πρώτο µέρος µιας τριλογίας µε τον γενικό τίτλο «Επιστροφή στη Σµύρνη», ενώ το πρώτο βιβλίο της σειράς είχε τον
τίτλο «Η θάλασσά µας». Ο Μαυρουδής, σµυρνιός από µάνα και
πατέρα, έχει µαζέψει ένα τεράστιο βιωµατικό και ιστορικό υλικό,
το οποίο µοιράζει σχεδόν αναλογικά ανάµεσα στα βιβλία του.
Μόλις πριν ένα µήνα κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόµος, µε τον
τίτλο «Ένωση και Πρόοδος» (Κέδρος, όπως και το προηγούµενο), στο οποίο µεταξύ άλλων εξηγείται παραστατικά η γέννηση
και η άνοδος των Νεότουρκων στην εξουσία, αλλά και τα γεγονότα που οδήγησαν σταδιακά προς την Καταστροφή. Έργο
φιλόδοξο, χωρίς µεγάλες λογοτεχνικές αρετές, είναι ωστόσο
το πιο παραστατικό, πλούσιο και σοβαρό από τα εµπνευσµένα
από την Καταστροφή µυθιστορήµατα που είδαν το φως της
δηµοσιότητας τα τελευταία χρόνια. Στις σελίδες του ζωντανεύουν: ο Μουσταφά Κεµάλ, ο σουλτάνος Αµπντούλ Χαµίτ, ο φιλελεύθερος πρίγκιπας Σαµπαχεντίν, ο µητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος αλλά και η ιέρεια του χορού Ισιδώρα Ντάνκαν.
Το «Μεγάλοι δρόµοι» (εκδ. Μεταίχµιο) είναι το δεύτερο βιβλίο
µε διηγήµατα από την ταλαντούχο ηθοποιό Λένα Κιτσοπούλου,
µετά το βραβευµένο «Νυχτερίδες». Οι αρετές της γραφής της
Κιτσοπούλου, αρά και ορισµένα από τα ελαττώµατα, φαίνεται
να παγιώνονται. ∆υνατή γλώσσα, τολµηρά θέµατα, χαρακτήρες
µε αποτύπωµα. Από την άλλη, η εµµονή της στο ζόφο και τη βία
δεν είναι πάντοτε παραγωγική, θυµίζοντας στιγµές στιγµές την
παλιότερη ελληνική πεζογραφία, τόσο θεµατικά όσο και στη διαπραγµάτευση.
Τέλος, στις προτάσεις για τα Χριστούγεννα θα ήθελα να προσθέσω µια επανακυκλοφορία, που µάλιστα είδε το φως στις
αρχές του καλοκαιριού: Το «Ρούµελη: Οδοιπορικό στη Βόρεια
Ελλάδα» (εκδ. Κέδρος) του ελληνολάτρη Πάτρικ Λη Φέρµορ, αν
και δεν είναι έργο µυθοπλασίας, έχει όλα τα στοιχεία της µεγάλης λογοτεχνίας. Ψήγµατα µιας Ελλάδας που χάθηκε ανεπιστρεπτί, συνοδευόµενα από οξυδερκείς ανθρωπολογικές, λαογραφικές και ιστορικές παρατηρήσεις. Από τα καλύτερα κεφάλαια, το πρώτο, για τους Σαρακατσάνους, καθώς και το δεύτερο, για τα µοναστήρια στα Μετέωρα. Ολόκληρο όµως διαβάζεται ωσάν φόρος τιµής σε µια χώρα που πια υπάρχει µονάχα στην
ποίησή της και σε µερικά τραγούδια της. A
*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Girl in a coma
“Adventures in coverland”

You say party
“XXXX”

Blackheart rec.

Paper bag rec.

Έπειτα από δύο δίσκους η µεξικανοαµερικάνες Girl in a coma επιλέξανε να
κυκλοφορήσουν ένα δίσκο µε διασκευές που αντικατοπτρίζουν τις επιρροές τους. Οι πιο ιδιαίτερες στιγµές είναι το “Trasmission” των Joy Division
που εκτελείται ακουστικά και µε τη συνοδεία ατµοσφαιρικού πιάνου, το
“As the world fall down” του David Bowie µέσω του οποίου διαχέεται όλη
η λατρεία των τριών κοριτσιών για τον Morissey και το “Come on let’s go”
του Ritchie Valens στο οποίο ξεσπούν όλη την ενέργειά τους. Γενικώς όλα
τα τραγούδια έχουν προσαρµοστεί στις blues, rockabilly, country και punk
διαθέσεις που επιδείξανε στις προηγούµενες δουλειές τους. Στο υλικό
έχει συµπεριληφθεί ένα καινούριο κοµµάτι το “Yo oigo” καθώς και µια
ακουστική εκτέλεση του “ΒΒ” που άνοιγε το δεύτερο δίσκο τους. A

Οι Καναδοί σ’ αυτόν τον τρίτο δίσκο τους ενώ παραµένουνε πιστοί επί της
ουσίας στο new wave pop ιδίωµα φαίνεται να αντιµετωπίζουν διαφορετικά
τον ήχο τους, πιο επαγγελµατικός - στυλιζαρισµένος, γεγονός που θα προβληµατίσει µάλλον τους οπαδούς τους. Πέρα από αυτό όµως ακούγονται
πιο ουσιώδεις και συναισθηµατικοί. Ιδιαίτερα σκοτεινή ατµόσφαιρα έως
δραµατική. Το “Heart of gold” είναι το πιο µελαγχολικό τραγούδι του συνόλου και µαζί µε το “Dark days” οι πιο δυνατές στιγµές της ακρόασης. Εν
ολίγοις αν µε τους δύο προηγούµενους δίσκους βρίσκονταν πιο κοντά
στους B 52’s εδώ φαίνεται να περνούν στα χωράφια της Souxsie and the
banshees. A

Yeath yeath yeaths
“It’s blitz”

Talk normal
“Sugarland”

Interscope rec.

Rare Book Room rec.

Παραηρεµήσανε τα πνεύµατα οι Yeah yeah yeahs προσπαθώντας να
συνταιριάσουνε την άγρια µε την τρυφερή πλευρά τους. Βέβαια το εγχείρηµα σε σηµεία δεν επιτυγχάνει όπως στο “Runaway” αλλά αυτά είναι
ψιλά γράµµατα µπροστά στο σύνολο. Το “Head will roll” είναι το πιο δυνατό τραγούδι και ίσως ένα από τα πιο χορευτικά που έχουν συνθέσει. Το
“hysteric” από την άλλη είναι ένα ερωτικό κοµµάτι που αγγίζει τα όρια της
ευφορίας µε τους στίχους να αναφέρονται στην υγιή πλευρά της αγάπης.
Στο ενδιάµεσο κάποιες ιδιαίτερες στιγµές όπως το “Skeletons” µε το κέλτικο θέµα και το disco “Dragon Queen” µε τον Tunde Adebimpe των Tv on
the radio στα δεύτερα φωνητικά. A
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Τους Talk normal συνθέτουν η Andrya Ambro στα τύµπανα και η Sarah
Register στη κιθάρα και τα φωνητικά. Το όνοµά τους το πήρανε από ένα
τραγούδι της πολυτάλαντης και πολυπράγµονος Laurie Anderson. Γενικώς οι επιρροές τους είναι εµφανέστατες από τους Teenage Jesus and
the Jerks και τους DNA ως τους Sonic Youth. Το Sugarland είναι ο πρώτος δίσκος τους ενώ είχε προηγηθεί ένα πολύ ενδιαφέρον EP “secret
cog” το οποίο ουσιαστικά έφερε το ντουέτο στο µουσικό προσκήνιο. Ο
δίσκος είναι ιδιαίτερα δυνατός και αυτό καθρεφτίζεται στο “Hot song” και
στο ρυθµικό, σχεδόν ροµποτικό “Warrior”. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ερµηνείες των δύο κοριτσιών µε σαφέστατες επιρροές από
τα ψιθυρίσµατα της Kim Gordon από τη µια και τις εκρήξεις της Karen O
από την άλλη. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Nintendo Wii vs Microsoft Kinect vs Sony Playstation Move
Kin-ηθείτε!
Τα Χριστούγεννα και η κορυφαία αγοραστική περίοδος του χρόνου είναι προ των πυλών. Οι παιχνιδοµηχανές βέβαια καταλαµβάνουν την µερίδα του λέοντος στα συστήµατα ηλεκτρονικής ψυχα-

Θα πρέπει το νέο hardware και ενσωµατωθεί και να αποτελεί ανα-

γωγίας στο σπίτι. Microsoft και Sony ρίξανε στην αγορά το Kinect

πόσταστο µέρος της εµπειρίας Xbox ή Wii, δίνοντας εγγενώς την

και το Move προκειµένου να αντιµετωπίσουν το αντίπαλο δέος της

υποστήριξη και στα παιχνίδια που θα µπορούν να τα αξιοποιή-

Nintendo (λέγε µε Wiimote). Έστω και µε µια καθυστέρηση 5 περί-

σουν. Το Microsoft Kinect ή το PlayStation Move µπορεί να µην

που χρόνων, γιατί πλέον έχει αλλάξει ΚΑΙ ο τρόπος που παίζουµε

είναι αυτή τη στιγµή από µόνο του λόγος πώλησης ενός Xbox ή

παιχνίδια.

PS3 αντίστοιχα, από το δεύτερο ή τρίτο "κύµα" τίτλων που θα το

Η διαφορά ενός έτους ανάµεσα στην κυκλοφορία των Xbox 360

εκµεταλλεύονται θεαµατικά, όµως, µπορεί να γίνει. Μην ξεχνάµε

και PS3, αλλά και το εκρηκτικό ξεκίνηµα του Wii της Nintendo,

ότι τόσο η Microsoft όσο και η Sony συνεχίζουν να έχουν στο

είχαν δηµιουργήσει ανοµοιοµορφία στην αγορά και συνθήκες

οπλοστάσιό τους τεράστιους τίτλους (όπως π.χ. Gran Turismo 5)

σηµαντικά διαφορετικές από τις σηµερινές. Πλέον οι πωλήσεις

Αυτό που θέλουν να πετύχουν τα Kinect και

του Wii έχουν επιβραδυνθεί και των άλλων δύο συστηµά-

Move είναι πολύ απλό: Να αποδείξουν πως το

των επιταχυνθεί (του PS3 σε τέτοιο βαθµό

Wii άνοιξε µεν το δρόµο, αλλά εν έτει 2010

που να καλύπτει σχεδόν το προβάδι-

είναι πλεον ξεπερασµένο. Με άλλα λόγια, ν'

σµα ενός έτους του Xbox 360).

αποδείξουν ότι το σύστηµα ανίχνευσης

Μπροστά στα Χριστούγεννα του 2010,

κίνησης της Nintendo ήταν µεν διαφορετι-

και τα 3 συστήµατα έχουν ένα κοινό

κό για τα δεδοµένα του 2005, αλλά ότι σε

παρανοµαστή. Είναι το στοιχείο που είχε

καµία περίπτωση δεν εξάντλησε τους

δώσει ώθηση στο Wii στην αρχή της δια-

τρόπους που τα games µπορούν να παι-

δροµής του κι αυτό που, µε διαφορετικές

χθούν µε κινήσεις των χεριών ή του

προσεγγίσεις και καλύτερα, προσφέρει πια

σώµατος. Η καλύτερη τεχνολογία των

κι ο ανταγωνισµός: ένα σύστηµα χειρισµού

Move και Kinect µπορεί να εκµεταλλευτεί

µε ανάγνωση κίνησης. Κρίνοντας, δε, από τις

ιδέες που µέχρι σήµερα δεν ήταν υλοποιήσιµες - και µέσα

πωλήσεις που σηµείωσε τόσο το Kinect της

από αυτές να προσφέρει νέες αλληλεπιδραστικές εµπειρίες. Τα

Microsoft και το PlayStation Move της Sony, το κοινό δεν είχε την

γραφικά υψηλής ευκρίνειας κι ο πολυκάναλος ήχος είναι σηµα-

ψευδαίσθηση ότι το Wiimote ήταν το καλύτερο δυνατό χειριστήριο

ντικά. Θα περιµέναµε από µια εταιρία σαν την Nintendo να είχε

και

ήδη στην αγορά το Wii 2, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Το Kinect ξεπέρασε σε πωλήσεις το 1 εκατοµµύριο συσκευές µέσα

Έχουµε όµως την αίσθηση ότι ο κόσµος περιµένει κάτι παραπά-

στις πρώτες του 10 µέρες στην αγορά που το έφεραν στην θέση

νω από το "µοιάζει µε το Wii, αλλά σε HD". Κι αυτήν την αποστο-

του gadget που πουλήθηκε πιο γρήγορα.

λή της... υπέρβασης θα θέλαµε πιο πολύ να φέρουν σε πέρας τα

Αντίστοιχα το

PlayStation Move από τα τέλη Σεπτέµβρη µέχρι σήµερα έχει ξεπε-

Move και Kinect. Μπορούν να τα καταφέρουν;

A

ράσει τα 2.5 εκατοµµύρια πωλήσεων.
Κατά συνέπεια, το Wii θα συνεχίσει να σηµειώνει καλές πωλήσεις,
είναι όµως το Kinect και το Move αυτά που - στην εποχή της υψηλής ευκρίνειας - βρίσκονται πια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Όχι τυχαία ή άδικα, θα κριθούν και από την αντιπαράθεσή τους µε
το σύστηµα της Nintendo. Υπάρχουν όµως και κάποιες άλλες
παράµετροι τις οποίες πρέπει να εξετάσουµε.
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GADGETS

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Apple iPad: Greek At last!
Με την έλευση της νέας έκδοσης
του OS 4.2 το iPad επιτέλους µιλάει
την πολυπόθητη µητρική µας γλώσσα.
Αν και δεν υπάρχει ακόµη επίσηµη
εισαγωγή από κάποια εταιρία, ένα
search στο skroutz θα αποκαλύψει
αρκετές παραεισαγωγές της εν λόγω ταµπλέτας της Apple.
Το netbook killer (δια στόµατος Microsoft) ήρθε για να προσφέρει
µια µοναδική εµπειρία, προκειµένου να surfάρουµε εύκολα, να βλέπουµε
τα mail µας, να βρίσκουµε τις φωτογραφίες µας, να βλέπουµε
τα videos µας, να ακούµε τη µουσική µας, να παίζουµε παιχνίδια και το
κυριότερο να διαβάζουµε βιβλία, περιοδικά κτλ. Το iPad δεν χρειάζεται
και ιδιαίτερες συστάσεις µιας και έχει καταφέρει να δηµιουργήσει µια
κατηγορία µόνο του, αυτή των tablets, µε µερίδιο αγοράς πάνω από 90%.
Η 9,7’’ και ο 1Ghz επεξεργαστής του σε συνδυασµό µε την πολύ µεγάλης
διάρκειας µπαταρίας του και το multitouch iphone-like interface προσφέρουν έναν αχτύπητο συνδυασµό. Με την πρόσβαση επίσης στο App Store,
η ποικιλία που υπάρχει σε παιχνίδια και applications είναι κυριολεκτικά
αστείρευτη. Επιτέλους και επί Ελληνικού εδάφους και µε την επίσηµη
υποστήριξη της µητρικής µας γλώσσας.
Πηγή: getitnow.gr - Τιµή: 699

iNotePad: New pad product?
Ηρεµήστε η Apple δεν ανακοίνωσε κανένα νέο
προϊόν ούτε πρόκειται για το νέο iPad
κι ας του φέρνει πάρα πολύ οπτικά.
Πρόκεται για ένα… σηµειωµατάριο (!)
του οποίου η όψη µοιάζει απίστευτα πολύ
µε αυτό το µαγικό προϊόν
που αποκάλυψε στον κόσµο
ο Steve Jobs σχεδόν ένα χρόνο πριν
και αποτελεί έµπνευση κάποιου
στην Άπω Ανατολή. Μπορεί να είναι
αναλογικό και το home button χάρτινο,
το iNotePad όµως λειτουργεί σε portrait και lanscape mode
(µε διαφορετικά φύλλα για το κάθε orientation), µε µολύβι,
µαρκαδόρους και στυλό παρακαλώ. ∆εν τελειώνει ποτέ η µπαταρία
και όταν χαλάσει µπορείτε να το αντικαταστήσετε
µε κόστος 12 ευρώ µόνο.
Πηγή: Firebox.com - Τιµή: 12 a

Filco Majestouch: Majestic typing
To κοινά πληκτρολόγια, πέρα από τις µικρές αντοχές στην κακοµεταχείριση και την µέτρια αίσθηση,
άλλο ένα κουσούρι που έχουν είναι ότι πρέπει να τερµατίσεις την διαδροµή του πλήκτρου για
να καταγραφεί το πάτηµα. Η διαφορά από το να χτυπάς τα δάχτυλα σου στο γραφείο είναι
µικρή. H λύση ονοµάζεται µηχανικοί διακόπτες και συγκεκριµένα Cherry MX brown
(για λιγότερο θόρυβο) καθώς και N-key rollover για ταυτόχρονη αναγνώριση πολλών
πατηµάτων. Η Filco είναι από τους λίγους που δίνουν τη δυνατότητα επιλογής µηχανικών διακοπτών µε το αντίστοιχο βέβαια κόστος.
Είναι όλο µεταλλικό (εκτός των πλήκτρων φυσικά), ζυγίζει πάνω από 1 kg,
οπότε δεν πρόκειται να πάει πουθενά όταν πληκτρολογείτε και έχει το bonus
της δυνατότητας χρήσης ως φονικό όπλο. Η ποιότητα κατασκευής είναι φυσικά καταπληκτική.
Η αίσθηση των πλήκτρων είναι υπέροχη, η καταγραφή του πατήµατος γίνεται κάπου στην µέση
της διαδροµής, µε tactile feedback στα δάχτυλα για να το καταλάβεις, έτσι ώστε να µην χρειάζεται
να τερµατίζεις το πλήκτρο και να κουράζεις τα δάχτυλα σου.
Το Majestouch και βγαίνει σε blank έκδοση, όπου τα πλήκτρα δεν έχουν επιγραφές
των γραµµάτων - κάτι που σε αναγκάζει να µάθεις τυφλό σύστηµα και αυξάνει το geek credit σου.

Glif: Too damn useful

Πηγή: The Keyboard Company - Τιµή: 140

Το Glif είναι µια βάση τριπόδου & βάση
πολλαπλών χρήσεων για iPhone 4.
Μικρό, απλό, κοµψό και πανέξυπνα
σχεδιασµένο. Από αυτή την απλή σχεδίαση
αναδεικνύονται αµέτρητες χρήσεις.
Τοποθετήστε το iPhoneσας 4 σε ένα τρίποδο για τη λήψη
εκπληκτικών φωτογραφιών ή τη δηµιουργία ταινιών.
Στηρίξτε το iPhone σας για hands-free FaceTiming ή παρακολούθηση
βίντεο. Όλα αυτά και πολλά άλλα σε
µια συµπαγή ανθεκτική σχεδίαση για
τους φίλους της φωτογραφίας, του
βίντεο και του iPhone 4.
Άλλωστε το Gizmodo αναφέρει:
“Too damn useful to ignore!”
Πηγή: www.theglif.com - Τιµή: 20$

Glif: Too damn useful
Το Glif είναι µια βάση τριπόδου & βάσηπολλαπλών χρήσεων για iPhone 4.
Μικρό, απλό, κοµψό και πανέξυπνα σχεδιασµένο.
Από αυτή την απλή σχεδίαση αναδεικνύονται αµέτρητες χρήσεις.
Τοποθετήστε το iPhoneσας 4 σε ένα τρίποδο για τη λήψη εκπληκτικών
φωτογραφιών ή τη δηµιουργία ταινιών. Στηρίξτε το iPhone σας
για hands-free FaceTiming
ή παρακολούθηση βίντεο. Όλα αυτά
και πολλά άλλα σε µια συµπαγή ανθεκτική σχεδίαση για τους φίλους
της φωτογραφίας, του βίντεο
και του iPhone 4. Άλλωστε το Gizmodo
αναφέρει: “Too damn useful to ignore!”
Πηγή: www.theglif.com - Τιµή: 20$
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο της λογοτεχνίας;
Μέχρι το 1998 σπούδασα και εργάστηκα ως πυρηνικός φυσικός. Γιατί
σταµάτησα; ∆ιότι κατά την άποψη µου η πυρηνική φυσική απαιτεί απ
τους υπηρέτες της τον απόλυτο έρωτα κάτι σαν την αφοσίωση που δείχνει ο καλόγερος στο Χριστό. Εγώ αγαπούσα µεν, αλλά δεν ήµουν
ερωτευµένος. ερωτευµένος από µικρό παιδί ήµουν µε το να φτιάχνω
και να λέω ιστορίες. Απ' το 1998 και µετά λοιπόν προσπαθώ να ακολουθώ το δρόµο της καρδιάς.
Έχετε σπουδάσει και εργαστεί ως φυσικός. Πιστεύετε ότι ο Θεός
παίζει ζάρια;
Είναι η περιβόητη ρήση του Αϊνστάιν στη διαφωνία του µε τους Κβαντικούς, «ο Θεός δεν παίζει ζάρια», είπε. Ξέρουµε όµως ότι η Κβαντική φυσική είναι πλέον αδιαµφισβήτητη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι
δεν παίζει, το παράδοξο όµως είναι ότι υποθέτοντας ότι παίζει µπορούµε να τον προσεγγίσουµε.
Ιντερνέτ και λογοτεχνία. Τί είδους σχέση;
Μέρος της δουλειάς του λογοτέχνη είναι η έρευνα. Εδώ το Ιντερνέτ
είναι βοηθός ανεπανάληπτος. Αναγνώστης και Ιντερνέτ; πηγή πληροφόρησης και δικτύωσης αλλά και πηγή παραπληροφόρησης και αποξένωσης.Όσον αφορά το ηλεκτρονικό βιβλίο, εµένα δεν µου αρέσει αλλά
αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαι αντίθετος σε κάποιον που το προτιµά.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλει, ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και, κατά συνέπεια, η ανάγνωση παραµερίζεται;
Ναι, βέβαια. Θέλει αρετή και τόλµη η ανάγνωση στις µέρες µας.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων και
γιατί;

ªπÃ∞§∏™ ™¶∂°°√™
“∏ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›· ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÈÎÚÒÓ Û˘Ì¿ÓÙˆÓ ‚¿˙ÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜”

∆ιαβάζω περίπου 80 βιβλία το χρόνο, είµαι 47 χρονών, ας πούµε
χοντρικά το κάνω αυτό για 30 χρόνια αυτό µας κάνει 2400 βιβλία. Ε,
αλίµονο αν δεν το αγαπούσα, κι η αγάπη είναι πάντα ένα απ' τα προτεινόµενα µέσα για την ευτυχία. Γιατί; ∆ιότι ο βίος µας είναι µια σειρά
από ευχάριστες, δυσάρεστες και ανάµεικτες στιγµές. Θα µπορούσα
να αντιστοιχήσω χρώµατα. Άσπρο, µαύρο και γκρι. Η Λογοτεχνία
λοιπόν µε τη δηµιουργία µικρών συµπάντων πιστεύω ότι βάζει από λίγο
έως µπόλικο χρώµα στη ζωή µας. Τουλάχιστον στη δική µου.
Τί θα αλλάζατε από τη σηµερινή Ελλάδα;

Ο Μιχάλης Σπέγγος γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1963.

Μπορεί να γίνει κάτι και να αποκτήσουµε ως λαός «κοινωνική αγωγή;».
Μετά, πιστεύω όλα θα ήταν καλύτερα.

Τελείωσε Γυµνάσιο και Λύκειο στη Ζωσιµαία Σχολή και
σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης όπου

Τί σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο;

και αποφοίτησε µε πτυχίο Φυσικού. Συνέχισε τις σπουδές του

Η περηφάνια και το φιλότιµό µας. Η φυσική της οµορφιά. Η πλούσια
και ακόµη υποτιµηµένη Ιστορία της. Πόσοι από µας, ας πούµε, γνωρίζουµε ότι είµαστε η κοιτίδα του ελληνικού διαφωτισµού.

στην Αµερική, στο American University στην Ουάσιγκτον
όπου απέκτησε Masters και στη συνέχεια στο γραµµικό επιταχυντή
του Στάνφορντ όπου το 1994 πήρε το διδακτορικό του.
Εργάστηκε ως ερευνητής στο πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια
και ακολούθως ως υπότροφος της Γερµανικής Κυβέρνησης
στο εθνικό εργαστήριο DESY στο Αµβούργο.
Από το 1999 ασχολείται µε τη λογοτεχνία. Βιβλία του: Περί Αισθηµάτων,

Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο;
Είµαστε ακόµη κλειστή κοινωνία. Με τάσεις αποµονωτισµού. Ιστορικοί και γεωγραφικοί κυρίως οι λόγοι. Αυτό θα αργήσει να αλλάξει.
Είµαστε ακόµη απ' τις φτωχότερες περιοχές της δυτικής Ευρώπης.
Αυτό µπορεί να αλλάξει και γρήγορα.

µυθιστόρηµα. Η Τελευταία Συγγνώµη, µυθιστόρηµα.
Μπίλη ο Τίγρης, ∆ιηγήµατα. Η εξοµολόγηση ενός πυρηνικού φυσικού,
µυθιστόρηµα. Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια, (δέκα µικρά κεφάλαια, κι ένα
µεγάλο, που τα συνδέει η µουσική του ∆ιονύση Σαββόπουλου).
Τα ψέµατα και τα µάτια, θεατρικό (θέατρο "Ράγες").

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Το καινούργιο µου µυθιστόρηµα θα κυκλοφορήσει την Άνοιξη του 2011
απ' τις εκδόσεις Λιβάνη. Είµαι επίσης στη διαδικασία εύρεσης στέγης
για το δεύτερο θεατρικό µου τη «Μπάµπουσκα».

Imperium, Mυθιστόρηµα. Μπάµπουσκα, Θεατρικό
Ο Φάνης, Αφήγηµα (από τό συλλογικό έργο ΕΝ∆ΕΚΑ∆Α). -

Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους
γονείς σας;

Το στοίχηµα των ανθρώπων, Mυθιστόρηµα, εκδόσεις Λιβάνη. Υπό έκδοση.

Να προσπαθώ πάντα να έχω συναίσθηση της «ατοµικής µου ευθύνης».

(γραµµένο µαζί µε την Ελευθερία ∆ηµητροµανωλάκη).
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